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4.3 โครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
กรมการศกึษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธกิาร 

 
1) ความเปนมา 

 ในป พ.ศ. 2518 กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ เร่ิมจัดการศึกษาทางไกล
วิทยุและไปรษณีย เพื่อขยายการศึกษาใหถึงประชาชนทุกกลุม โดยเฉพาะประชาชนในทองที่ชนบท
หางไกล 
 ภายหลังที่ไดมีการจัดสงดาวเทียมไทยคม 1 ข้ึนสูวงโคจร เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2536 
กรมการศึกษานอกโรงเรียนรวมกับมูลนิธิไทยคม ดําเนินการออกอากาศรายการโทรทัศนเพื่อ
การศึกษาผานดาวเทียมครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2537 โดยออกอากาศในระบบสงตรงถึงผูชม 
(Direct to Home : DTH) ในระบบนี้ จะมีการสงสัญญาณโทรทัศนข้ึนสูดาวเทียม จากนั้นสัญญาณ
จะถูกสงจากดาวเทียมมายังอุปกรณรับสัญญาณที่จุดติดตั้ง ในชวงป 2537 – 2542 กรมการศึกษา
นอกโรงเรียนไดติดตั้งอุปกรณรับสัญญาณดาวเทียมใหแกสถานศึกษาและหนวยงานสังกัดตางๆรวม 
15,6821 จุด และหลังจากนั้นไดมีการติดตั้งชุดอุปกรณรับสัญญาณเพิ่มเติมอีกเพียงเล็กนอย 
 

2) วัตถุประสงคของโครงการ 

1. เพื่อใหประชาชนทกุกลุมเปาหมายไดรับการศึกษาอยางทั่วถงึในคุณภาพและมาตรฐาน
เดียวกนั 

2. เพื่อใหประชาชนมีโอกาสเลอืกรับการศึกษาทีเ่หมาะสมกับความสามารถในการเรยีน
ของตนเองไดอยางอิสระ 

3. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการจดัการศึกษาที่เหมาะสม มีประโยชนตอประชาชน
กลุมเปาหมายและประชาชนทัว่ไป 
 

3) รูปแบบการใหบรกิารและผูรับบริการ 

3.1) ระบบโครงสรางการศกึษาทางไกลผานดาวเทยีม 
                                                 
1 จุดติดตั้งชุดอุปกรณรับสัญญาณดาวเทียม ประกอบดวย ศูนยการเรียนในพื้นที่ชนบทหางไกล และหนวยงาน
เครือขายที่ใหบริการแกผูดอยโอกาส เชน สถานสงเคราะหตางๆ และทัณฑสถาน เปนตน ตลอดจนโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติและสังกัดอื่นๆ ในป 2542 ไดมีการตัดโอนชุดอุปกรณให
หนวยงานสังกัดตางๆ ไปบํารุงรักษาเองจํานวน 8,938 จุด ปจจุบัน กรมการศึกษานอกโรงเรียนจึงดูแลอยูเพียง 
6,744 จุด 



โครงการศึกษาผลตอบแทนการลงทุนดานไอทีของภาครัฐ รายงานฉบับสมบูรณ 

     

 4 - 28

 การศึกษาทางไกลผานดาวเทียมสามารถที่จะจัดประเภทได 3 ลักษณะ ไดแก 
1. การจัดการศึกษาทางไกลระบบเปด เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนสมัครเขาเรียนได

โดยไมตองสอบคัดเลือก เมื่อสมัครแลว สถาบันการศึกษาจะจัดสงสื่อประเภทตางๆ ไปใหขณะที่เขา
รับการศึกษา และจะจัดสงสื่ออิเล็กทรอนิกสในรูปของรายการวิทยุและรายการโทรทัศนผาน
ดาวเทียมไปยังผูเรียน โดยผูเรียนสามารถรับสัญญาณดาวเทียมจากจานรับสัญญาณสวนบุคคล 
หรือใชจานรับสัญญาณของชุมชนตามตารางเวลาที่ทางสถาบันการศึกษาสงไปให ซึ่งจะครอบคลุม
หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

2. การจัดการศึกษาแบบเสริม เปนการจัดการศึกษาทางไกลในวิชาที่จะเสริมความรูใน
หลักสูตรของการศึกษาในระบบโรงเรียน ซึ่งเปนลักษณะของความรูเสริมและการสอนเพื่อชวยเหลือ
ครูในบางวิชาที่มีความยากในการเขาใจหรือขาดแคลนครูที่ชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ 

3. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เปนการจัดการศึกษาเพื่อใหขาวสารขอมูลความรู 
และทักษะที่เปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วไป ไมมีหลักสูตรชัดเจน
เหมือนสองประเภทแรก 

เพื่อใหเขาใจระบบการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมมากขึ้น จะขอสรุปการเปรียบเทียบ
การศึกษาทางไกลโดยการสงเทปบันทึกรายการไปยังโรงเรียนหรือศูนยการศึกษานอกโรงเรียนกับ
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ดังแสดงไวในตารางที่ 4.3.1 
 
ตารางที่ 4.3.1 แสดงการเปรียบเทียบการศึกษาทางไกลโดยใชการสงเทปบนัทึกรายการไป

ยังโรงเรยีนกบัการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมโดยใชดาวเทียมในการแพรภาพ 
การศึกษาทางไกล 

โดยการสงเทปบันทึกรายการ 
การศึกษาทางไกล 

โดยการใชดาวเทยีมในการแพรภาพ 
ต้ังแตป  2518 การศึกษาทางไกลใชวิทยุและ
ไปรษณีย ตอมามีการใชส่ือวีดีโอหรือเทปบันทึก
รายการ (โดยสงทางไปรษณีย) 

การศึกษาทางไกลผานดาวเทียมออกอากาศ
ในระบบสงตรงถึงผูชม (Direct to Home : 
DTH)  ในระบบนี้  จะมี การส งสัญญาณ
โทรทัศนข้ึนสูดาวเทียม จากนั้นสัญญาณจะ
ถู กส ง จ ากดาว เ ที ยมมายั ง อุ ปก รณ รั บ
สัญญาณที่จุดติดตั้ง 

การผลิตรายการไมสามารถจัดรายการสดได 
รายการตางๆ สวนใหญโดยปกติเปนรายการ
บันทึกเทป 

การผลิตรายการสามารถจัดรายการสดได แต
รายการที่จัดโดยปกติตองใช เวลาในการ
จัดเตรียมและบันทึกเทปลวงหนากอน ดังนั้น
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การศึกษาทางไกล 
โดยการสงเทปบันทึกรายการ 

การศึกษาทางไกล 
โดยการใชดาวเทยีมในการแพรภาพ 

ในแงของการผลิตรายการจึงถือวาไมมีขอ
แตกตางระหวางใชดาวเทียมกับไมใช 

การแพรภาพรายการโดยทําสําเนารายการลงเทป
บันทึกภาพแลวสงไปใหโรงเรียนตางๆ  ซึ่งตองเสีย
คาใชจายสําหรับมวนเทป คาทําสําเนา และคา
ขนสง เปนตน 

ออกอากาศแพรภาพผานดาวเทียมตามผัง
รายการ  จึงตองเสียคาเชาชองสัญญาณ
ดาวเทียม คาอุปกรณสงสัญญาณขึ้น
ดาวเทียม และชุดรับสัญญาณจากดาวเทียม 

รับชมไดเฉพาะโรงเรียนที่ไดรับเทปบันทึกรายการ 
และสามารถเปดชมไดตามเวลาที่สะดวก และเปด
ชมซ้ําไดสะดวก 

โรงเรียนและบุคคลทั่วไปที่มีจานรับสัญญาณ
ดาวเทียมสามารถรับชมไดตามเวลาที่กําหนด
ไวในผังรายการพรอมกันทั่วประเทศ หาก
ตองการดูซ้ํา หรือไมสามารถดูไดตามเวลาใน
ผังรายการ ผูชมตองบันทึกเทปเก็บไวเอง 

 
3.2) ผูรับบริการ 

ในการวิเคราะหผลตอบแทนตอการลงทุนในโครงการการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมนี้ 
คณะวิจัยกําหนดใหโรงเรียนหรือหนวยงานที่มีจุดติดตั้งอุปกรณรับสัญญาณดาวเทียมเปนผูประเมินผล
ประโยชนของผูรับบริการ เนื่องจากโรงเรียนหรือหนวยงานเหลานี้ไดรับประโยชนจากการที่การศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียมชวยใหนักเรียนหรือบุคคลภายใตการดูแลของตนไดรับการศึกษาที่ดีข้ึน 
 

4) ตนทุนของโครงการ 

 โครงการการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมมคีาใชจายในการลงทนุที่เกิดขึ้น ดังนี ้
 คาใชจายในการลงทนุระบบดาวเทียมซึง่จะลงทนุในป 2537-2542 ดังนี ้

• ป 2537 เปนจาํนวนเงนิ 5,930,000 บาท 
• ป 2538 เปนจาํนวนเงนิ 93,170,000 บาท 
• ป 2539 เปนจาํนวนเงนิ 332,120,000 บาท 
• ป 2540 เปนจาํนวนเงนิ 185,810,000 บาท 
• ป 2541 เปนจาํนวนเงนิ 81,990,000 บาท 
• ป 2542 เปนจาํนวนเงนิ 36,600,000 บาท 
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 ใน “สรุปรายงานผลการดําเนินโครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (พ.ศ. 2537-
2542)” ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน ระบุวา งบประมาณชวงป 2537 – 2542 รวม 735,620,000 
บาท เปนคาใชจายในการจัดซื้อชุดอุปกรณรับสัญญาณดาวเทียมระบบ Ku – Band  จํานวน 
457,190,000 บาท และคาติดตั้งอุปกรณรับสัญญาณดาวเทียม จํานวน 7,000,000 บาท อาจกลาวได
วาโครงการนี้มีคาใชจายในการลงทุนโดยรวมในชวงป 2537 – 2542 เปนจํานวน 464,190,000 บาท 

ในการคิดตนทุนการลงทุนใหเปนตนทุนของป 2545 เพื่อใชในการคิดสัดสวนผลตอบแทน
ตอตนทุนนั้น ในกรณีของโครงการนี้ถือเปนการลงทุนที่มีอายุของโครงการสวนใหญอยูในชวง 6 – 
10 ป (ป 2536 – 2540) จึงเฉลี ่ยตนทุนที ่ตกในป 2545 (คาเสื ่อมราคา) เปนรอยละ 10 ของ
คาใชจายในการลงทุนที่เกิดขึ้นในชวงป 2537 – 2542 เนื่องจากตนทุนดังกลาวไมสามารถแยก
รายละเอียดเปนรายปได (โปรดดูวิธีการคํานวณในบทที่ 3) 

ในสวนของคาใชจายในการดําเนินการป  2545 ประกอบดวยคาใชจายในการบริหาร เปน
จํานวนเงิน 975,309 บาท คาใชจายในการเชาและใชบริการชองสัญญาณดาวเทียมเปนจํานวนเงิน 
16,858,333 บาท และคาใชจายอบรมและประเมินผลเปนจํานวนเงิน 2,705,552 บาท 
 กลาวโดยสรุป โครงการนี้จึงมีตนทุนการลงทุนที่ตกในป 2545 รวม 46,419,000 บาท และ
ตนทุนในการดําเนินงานรวม 20,539,194 บาท ดังนั้นโครงการนี้จึงมีตนทุนโดยรวมที่ตกในป 2545 
เปน 66,958,194 บาท ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.3.2 

ตารางที่ 4.3.2 ตนทุนของการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมป 2545 
(หนวย : บาท) 

รายการ บาท หมายเหต ุ

1. คาใชจายในการลงทุน 
 

46,419,000ลงทุน 464,190,000 บาท ในชวงป 2537 – 2542 
(คํานวณคาเสื่อมราคา 10% ของการลงทุนนี้) 

- การจัดซื้อชุดอุปกรณรับสัญญาณดาวเทียมระบบ 
      Ku – Band จํานวน 457,190,000 บาท(10%)     

45,719,000
  

    - คาติดตั้งอุปกรณรับสัญญาณดาวเทียม  
       จํานวน 7,000,000 บาท (10%) 

700,000
  

2. คาใชจายในการดําเนนิงาน  20,539,194   
 2.1 งบบริหาร 975,309   
 2.2 คาเชาและใชบริการชองสัญญาณดาวเทียม 16,858,333   
 2.3 คาใชจายเพื่อการอบรมและประเมินผล 2,705,552   
รวม 66,958,194   
ที่มา: กรมการศึกษานอกโรงเรียน 



โครงการศึกษาผลตอบแทนการลงทุนดานไอทีของภาครัฐ รายงานฉบับสมบูรณ 

     

 4 - 31

 เนื่องจากการศึกษาผลตอบแทนตอตนทุน ของโครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ในงานวิจัยนี้ จะทําการศึกษาเปนกรณีศึกษาของจังหวัดนครปฐมเทานั้น2 ดังนั้นในการคิดตนทนุ ทาง
คณะวิจัยจะทําการคิดสัดสวนตนทุนที่ตกแกจังหวัดนครปฐม โดยการคิดจากสัดสวนของจํานวนจุด
ติดตั้งในจังหวัดนครปฐมเทียบกับจํานวนจุดติดตั้งทั้งหมด ดังตารางที่ 4.3.3 
 

ตารางที่ 4.3.3 สัดสวนตนทุนที่ตกแกจงัหวัดนครปฐมป 2545 

ตนทุนทั้งหมดของโครงการในป 2545 (บาท) 66,958,194.0
จํานวนจุดติดตั้งทัง้หมด (แหง) 15,682
จํานวนจุดติดตั้งในจังหวัดนครปฐม (แหง) 113
สัดสวนตนทนุที่ตกแกจงัหวดันครปฐม (%) 0.720571356
ตนทุนที่ตกแกจังหวัดนครปฐมทั้งหมด (บาท)             482,481.57 

   ที่มา : ขอมูลจากรายงานการวิจัยการประเมินโครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม  
   ระยะทดลอง 5 ป พ.ศ. 2537 – 2542 และจากการคํานวณ 

 
5) การประเมินผลประโยชนของโครงการ 

 ผลประโยชนของโครงการสามารถแบงเปน ผลประโยชนที่เกิดแกหนวยงานผูใหบริการ 
ผลประโยชนทีเ่กิดแกผูรับบริการ และผลประโยชนแกสังคมโดยรวม ผลการวิเคราะหมีดังนี ้
 

5.1) ผลประโยชนที่เกิดแกหนวยงานผูใหบริการ 

จากการสํารวจดวยแบบสอบถาม พบวา ผูใหบริการมีความเห็นวา ประโยชนที่สําคัญที่สุด
ของโครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ไดแก การใหบริการไดรวดเร็วขึ้น และการลดตนทุน
ในการใหบริการ ขณะเดียวกันก็สามารถลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และทําใหหนวยงานไดรับความ
นาเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น (ดูตารางที่ 4.3.4)  
 
 
 

                                                 
2 แมวาการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ แตเนื่องจากโครงการศึกษาวิจัยนี้มีเวลาและ
งบประมาณที่จํากัด ในขณะที่ตองศึกษาโครงการไอทีจํานวน 10 โครงการ จึงตองเลือกศึกษาจังหวัดนครปฐมเปน
กรณีศึกษาเพียงจังหวัดเดียว 
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ตารางที่ 4.3.4 ระดับความสําคัญของประโยชนที่ผูใหบริการไดรับ 
 คะแนน อันดับ 
ใหบริการไดรวดเร็วขึ้น 11 1 
ลดตนทุนในการใหบริการ 9 2 
ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานได 7 3 
ทําใหหนวยงานไดรับความนาเชื่อถือมากขึน้ 7 3 
เพิ่มความถกูตองในการดําเนินงาน 1 4 
ทําใหพนักงานทาํงานไดสะดวกมากขึ้น* - - 
ทําใหสภาพแวดลอมในที่ทาํงานดีข้ึน* - - 

      ที่มา : การคํานวณคะแนนจากแบบสอบถามจะกําหนดให อันดับ 1 ได 3 คะแนน,  
  อันดับ 2 ได 2 คะแนน และอันดับ 3 ได 1 คะแนน โดยมีแบบสอบถามจํานวน 6 ชุด 

                    หมายเหตุ * เปนขอที่ไมมีคนเลือก 
 

5.2) ผลประโยชนที่เกิดแกผูรับบริการ 

 ในการวิเคราะหผลประโยชนที่เกิดแกผูรับบริการของโครงการจัดการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม คณะวิจัยประเมินผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากผูรับบริการที่เปนโรงเรียน และหนวยงานตางๆ
ที่เปนจุดติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมในจังหวัดนครปฐม 

 จากการสํารวจดวยแบบสอบถาม พบวา ผูรับบริการที่เปนโรงเรียน และหนวยงานตางๆ ที่
เปนจุดติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมในจังหวัดนครปฐม ไดรับประโยชนจากโครงการจัด
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในดานการไดรับขอมูลขาวสารที่ถูกตอง และทันสมัยมากที่สุด 
รองลงมาไดแก การไดรับบริการที่สะดวกมากขึ้น และการประหยัดเวลา (ดูตารางที่ 4.3.5) 
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ตารางที่ 4.3.5 ระดับความสําคัญของประโยชนที่ผูรับบริการไดรับ 
 คะแนน อันดับ 
ไดรับขอมูลขาวสารทีถู่กตองและทันสมัย 127 1 
ไดรับบริการที่สะดวกมากขึน้ 65 2 
ประหยัดเวลา 64 3 
ประหยัดคาเดนิทาง 29 4 
ประหยัดคาเอกสารตางๆ  27 5 
ลดขอผิดพลาดในการดําเนนิงานของทาน 26 6 

       ที่มา : การคํานวณคะแนนจากแบบสอบถามจะกําหนดให อันดับ 1 ได 3 คะแนน,  
             อันดับ 2 ได 2 คะแนน และอันดับ 3 ได 1 คะแนน โดยมีแบบสอบถามจํานวน 55 ชุด 

 
สําหรับการประเมินผลตอบแทนที่เปนตัวเงิน โดยอาศัยขอมูลจากแบบสอบถาม พบวา 

ผลประโยชนเฉลี่ยที่เกิดแกผูรับบริการเทากับ 2,336.79  บาท ตอจุดติดตั้ง 1 แหง (ดูตารางที่ 4.3.6) 
 

ตารางที่ 4.3.6 ประเมินผลประโยชนทีเ่กิดแกผูรับบริการ 
มูลคาผลประโยชน 

(บาท) 
ความถี ่

 
เปอรเซ็นต 

 
คากลาง 

 
มูลคาผลประโยชนเฉลีย่ 

(บาท) 
0 7 12.73 0 0.00
1-1,000 14 25.45 500.5 127.40
1,001-2,000 13 23.64 1,501 354.66
2,001-3,000 11 20.00 2,501 500.10
3,001-4,000 0 0.00 3,501 0.00
4,001-5,000 5 9.09 4,501 409.14
5,001-6,000 4 7.27 5,501 400.04
30,000 1 1.82 30,000 545.45
รวม 55 100.00  2,336.79

      ที่มา : การวิจัยดวยแบบสอบถามกับผูรับบริการจํานวน 55 ราย 
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ขอมูลที่ไดจากศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครปฐม พบวา ในจังหวัดนครปฐมมีจุด
ติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมทั้งหมด 113 แหง ซึ่งสามารถคิดเปนผลประโยชนที่ เกิดแก
ผูรับบริการทั้งหมดเทากับ 264,057.37 บาท ดังตารางที่ 4.3.7 
 

ตารางที่ 4.3.7 การคํานวณผลประโยชนที่เกิดแกผูรับบริการในป 2545 
ผลประโยชนทีเ่ปนตัวเงินเฉลีย่ตอจุดติดตั้ง 1 แหง (บาท) 2,336.79
จํานวนจุดติดตั้งในจังหวัดนครปฐม (แหง) 113
ผลประโยชนที่เกิดแกผูรับบริการในจังหวัดนครปฐมทั้งหมด (บาท) 264,057.37

         ที่มา : คํานวณจากตารางที่ 4.3.6 
 

5.3) ผลประโยชนที่เกิดแกสังคมโดยรวม 

จากผลการวิจัยดวยแบบสอบถาม พบวา ผูใหบริการและผูรับบริการสวนใหญมีความเห็นวา
โครงการนี้ทําใหระดับความรูของประเทศเพิ่มข้ึนมากที่สุด รองลงมาคือ โครงการนี้เปนประโยชนตอ
ประชาชนทั่วไปดังตารางที่ 4.3.8 และ 4.3.9 และแผนภูมิที่ 4.3.1 และ 4.3.2 ซึ่งผลการศึกษานี้
สอดคลองกับลักษณะของโครงการนี้ที่เนนการขยายโอกาสทางการศึกษาแกประชาชนซึ่งรวมทั้งเด็ก
นักเรียนในเขตชนบทและเสริมการศึกษาของโรงเรียนขาดแคลนครูที่ชํานาญในวิชาสาขาเฉพาะ 
 

ตารางที่ 4.3.8 ผลประโยชนที่เกิดแกสังคมโดยรวม: มุมมองผูใหบริการ 
รายการ มาก ปานกลาง นอย ไมมีเลย รวม 

3 2 1 0 6 เปนประโยชนตอประชาชนทั่วไป 
(50.00%) (33.33%) (16.67%) (0.00%) (100.00%) 

1 4 0 1 6 เปนประโยชนตอภาคธุรกิจ 
(16.67%) (66.67%) (0.00%) (16.67%) (100.00%) 

4 2 0 0 6 ทําใหระดับความรูของประเทศเพิ่มข้ึน 
(66.67%) (33.33%) (0.00%) (0.00%) (100.00%) 

0 0 0 0 0 ธรรมาภิบาล 
(0.00%) (0.00%) (0.00%) (0.00%) (0.00%) 

  ที่มา : จากแบบสอบถามของเจาหนาที่ที่ใหบริการจํานวน 6 คน  
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แผนภูมิที่ 4.3.1 ผลประโยชนที่เกิดแกสังคมโดยรวม : มุมมองของผูใหบริการ 

ผลประโยชนท่ีเกิดแกสังคมโดยรวม : มุมมองผูใหบริการ
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เปนประโยชนตอ
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เปนประโยชน  
ตอภาคธุรกิจ

ทําใหระดับความรู
ของประเทศเพิ่มขึ้น

ธรรมาภิบาล

ประเภท

เปอรเซ็นต

มาก

ปานกลาง

นอย

ไมมีเลย

 
        ที่มา : จากตารางที่ 4.3.8 
 
 

ตารางที่ 4.3.9 ผลประโยชนที่เกิดแกสังคมโดยรวม : มุมมองผูรับบริการ 
รายการ มาก ปานกลาง นอย ไมมีเลย รวม 

33 19 3 0 55 เปนประโยชนตอประชาชนทั่วไป 
(60.00%) (34.55%) (5.45%) (0.00%) (100.00%) 

16 27 9 3 55 เปนประโยชนตอภาคธุรกิจ 
(29.09%) (49.09%) (16.36%) (5.45%) (100.00%) 

40 15 0 0 55 ทําใหระดับความรูของประเทศเพิ่มข้ึน 
(72.73%) (27.27%) (0.00%) (0.00%) (100.00%) 

20 27 7 0 55 ธรรมาภิบาล 
(36.36%) (49.09%) (12.73%) (1.82%) (100.00%) 

  ที่มา : จากแบบสอบถามของผูรับบริการจํานวน 55 ราย  
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แผนภูมิที่ 4.3.2 ผลประโยชนที่เกิดแกสังคมโดยรวม : มุมมองของผูรับบริการ 

ผลประโยชนท่ีเกิดแกสังคมโดยรวม : มุมมองผูรับบริการ
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นอย

ไมมีเลย

 
        ที่มา : จากตารางที่ 4.3.9 
 

6) สัดสวนผลตอบแทนตอตนทุน 

จากการคํานวณ พบวา โครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมมีคาสัดสวน
ผลตอบแทนตอตนทุนในป 2545 เทากับ 0.55 (ดูตารางที่ 4.3.10) แตอยางไรก็ตาม การคํานวณ
ผลประโยชนที่เปนตัวเงินในงานวิจัยนี้ยังไมไดรวมผลประโยชนที่เกิดแกประชาชนทั่วไปที่สามารถ
รับชมรายการของ ETV ได 

 
ตารางที่ 4.3.10 การคํานวณสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนเฉพาะจังหวัดนครปฐม 

สัดสวนผลตอบแทนตอตนทุน 
ตนทนุที่ตกแกจังหวัดนครปฐมทัง้หมด (บาท) 482,481.57
ผลประโยชนทีเ่กิดแกผูรับบริการทัง้หมด (บาท) 264,057.37
สัดสวนผลตอบแทนตอตนทุน 0.55

          ที่มา: จากตารางที่ 4.3.3 และ 4.3.7 
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7) สรุปการวเิคราะหโครงการ 

ผลจากการวิเคราะห โครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมในจังหวัดนครปฐม พบวา
สัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนมีคาเทากับ 0.55 แมวาสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนที่สามารถ
ประเมินเปนตัวเงินของโครงการนี้เปนสัดสวนที่มีคานอยกวา 1 แตผูรับบริการและผูใหบริการสวน
ใหญมีความเห็นวา โครงการนี้เปนประโยชนตอสังคมโดยรวมทําใหระดับความรูของประเทศเพิ่มมาก
ข้ึน ขณะเดียวกันประชาชนทั่วไปที่สามารถรับชมรายการไดผานทางจานรับสัญญาณดาวเทียมก็
สามารถไดรับประโยชนจากโครงการนี้ดวยเชนกัน แตเนื่องจากความจํากัดในดานขอมูลและเวลาใน
การศึกษาจึงไมไดคํานวณผลประโยชนในสวนนี้เปนตัวเงิน นอกจากนี้ ยังมีผลประโยชนอ่ืนๆ ที่ไม
สามารถวัดเปนตัวเงินได เชน  

• ชวยในการพฒันาทรัพยากรมนุษยของประเทศ  
• ชวยสรางโอกาสทางการศึกษาแกประชาชนใหมากขึน้ 
• ในดานการขยายโอกาสทางการศึกษาในเชิงปริมาณ จะมีผลทําใหสถานศึกษาใน

ทุกสังกัดที่รับผิดชอบจัดการศึกษาในระบบชั้นเรียนมีโอกาสขยายการดําเนินงานได
ในวงกวางมากขึ้น 

• ในดานคุณภาพจะมีผลทําใหนักเรียนในโรงเรียนทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในชนบท
หางไกล หรือนักเรียนในทุกสังกัดที่จัดการศึกษาในระบบโรงเรียนมีโอกาสไดรับ
ประสบการณเรียนรูเทาเทียมกัน ทั้งยังเปนอีกชองทางหนึ่งในการนิเทศ สาธิตการ
สอนใหแกครูในสถานศึกษา เพราะไดมีการคัดเลือกครูผูมีความรูความเชี่ยวชาญ
เปนผูสอนออกอากาศ 

 
 


